
 
 

Notulen 
ALV van het S.G. “William Froude” gehouden op 9 Juni 2020 

 



Presentielijst ALV 
Scheepsbouwkundig Gezelschap “William Froude” 

19:03 09-06-2020 – Digitaal 
 

  [a]  
 

Agenda 

1. Opening 
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3. Mededelingen onderwijs 
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Presentielijst 
Bestuur 

Bart van der Kroft 

Elise Hoffmann 

Huub Steeghs 

Servaas Sanders 

Leden (op volgorde van de zoom chat)  

Daan Berk 

De overige aanwezigen kunnen hier helaas niet getoond worden aangezien deze op de PC van Servaas 

Sanders staan. Servaas zelf bevind zich in Denemarken en de PC zich in Nederland bij zijn ouders. Zodra er 

weer toegang tot deze PC is zullen de aanwezigen toegevoegd worden in deze notulen. Excuus hiervoor. 
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1. Opening 
De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering van donderdag 9 juni om 19:03 en gaat 

met de volgende hamerslag door naar punt 2 op de agenda de mededelingen. 

 

2. Mededelingen 
De Voorzitter vangt de mededelingen aan.  

Omdat ook deze ALV weer digitaal is zullen er geen versnaperingen aangeboden worden door de 

TaBakCie echter hebben ze wel een filmpje gemaakt welke te zien is op YouTube zodat menig Froudiaan 

zich kan wagen aan het creëren van een echt TaBakCie recept.  Ook is deze te zien op de facebook pagina 

van Froude en evenement bij het evenement op de website. De Voorzitter gaat verder en bedankt de 

TaBakCie hiervoor. 

Onze wearde pedel heeft zijn rentree gemaakt deze ALV, hij heeft de eerbiedige taak van het digitaal 

orde houden tot zich gekregen. Hij zal de zoom beheren als co-host om zo zijn traditionele taak alsnog te 

kunnen volbrengen. 

Aangezien deze ALV digitaal zullen we hetzelfde protocol aanhouden als de vorige, namelijk dat iedereen 

gemute is tijdens de ALV en men iets in kan brengen door hun hand op te steken. Dat kan door op de 

knop participants te klikken en dan staat er daar een knop raise hands. Hierna zal de admin van de ALV, 

onze wearde Pedel, u ontmuten en kunt u reageren. Als u nog W.V.T.T.K. in wilt dienen kan dat 

doormiddel van het sturen van een privé bericht naar de Commissaris Onderwijs.  

De Voorzitter vervolgt met een belangrijke mededeling! Als er financiën besproken worden zullen alle 

niet Froudiaanen de kamer moeten verlaten waar men in zit tijdens het kijken van de ALV. Ander zult u 

door de pedel tijdelijk uit de zoom gegooid worden. 

Doordat de ALV digitaal is zal ieder zijn eigen alcoholische versnaperingen moeten verzorgen.  

Nadat er geen mededelingen en vragen meer zijn vanuit de zoom gaat de Voorzitter met de volgende 

hamerslag door naar punt 3 op de agenda, Mededelingen onderwijs.  

3. Mededelingen onderwijs 
De Voorzitter nodigt de Commissaris Onderwijs uit om plaatst te nemen achter de digitale katheder en 

haar presentatie aan te vangen. Ze gaat het hebben over de volgende onderwerpen, het onlineonderwijs 

en hoe dit bevallen is, het online BEP symposium volgende week, de zachte knip en het aantal 

aanmeldingen dat we tot nu toe hebben voor onze prachtige studie. 

Eerst zal ze het hebben over het onlineonderwijs. Q4 zal net als Q3 volledig online zijn net als de 

tentamens in q5. Voor Q 1 &2 is de TU nog aan het onderzoeken wat mogelijk is. De TU kan op +-1/6 

capaciteit gebruikt worden maximaal, er wordt momenteel gewerkt aan een grote logistieke puzzel om 

iedereen tijd op de TU te geven.  

De Commissaris Onderwijs wijst eenieder erop dat het online BEP symposium volgende week vrijdag zal 

plaatsvinden en nodigt allen uit deze bij te wonen. 
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De volgende mededeling is dat het zeker is dat er een zachte knip komt voor de master, je mag nu dus 

15ECTS missen om aan je master te beginnen, wel moet men het BEP gehaald hebben. Ook moet men 

binnen een jaar de 15 missende ECTS gehaald hebben. 

Er is nog een andere blijde mededeling, er zijn namelijk 97 aanmeldingen voor het eerste jaar! Dit is 

meer dan vorig jaar maar wel nog net minder dan het jaar ervoor. 

Er zijn geen vragen en of opmerkingen vanuit de zoom dus bedankt de Voorzitter de Commissaris 

Onderwijs, en gaat door naar het volgend punt op de agenda, mededelingen financieel.  

4. Mededelingen financieel 
De Penningmeester neemt het woord en vangt zijn presentatie aan welke bediend wordt door de 

Commissaris Onderwijs.  

Brouwers tours is gecanceld net als alle andere uitgave posten. In eerste instantie zouden er geen kosten 

aan verbonden zijn, later bleek dit toch wel het geval want er is intern wat fout gegaan bij Brouwers 

Tours, degene aan de telefoon had nooit mogen zeggen dat het kosteloos geannuleerd kon worden wat 

wel gebeurd is. Achteraf bleek dat er nog 1000 euro betaald zou moeten worden.  Momenteel is de 

Commissaris Excursies aan het onderhandelen om een voucher te kunnen krijgen welke ook minder 

moet zijn dan 1000 euro. We doen dit om de goede relatie te onderhouden aangezien we al jarenlang 

een goede band hebben met Brouwers Tours. Het doel is om een voucher van 500 te verkrijgen. 

Men gaf aan dat er men graag een verdeling van het resultaat zouden willen zien. Het is momenteel nog 

niet duidelijk hoeveel we precies over gaan houden aangezien er ook nog en EJW aankomt, hierdoor 

kunnen we nu alleen zeggen dat we in de plus uit gaan komen maar niet precies met hoeveel. Een van de 

ideeën is bordjes plaatsen bij het anker en de bijlboeg. De rest van de plannen zullen gepresenteerd 

worden op de wissel ALV 

De Penningmeester vervolgt zijn mededelingen met dat een van de adverteerders in het jaarboek zich 

teruggetrokken heeft doordat het budget gekort is door corona. Hierdoor zullen er 3 adverteerders zijn 

i.p.v. 4 in het jaarboek.  

De Frus moet weer APK gekeurd worden dat zal nog wat extra kosten met zich meebrengen. Ook hebben 

we de ANWB moeten bellen omdat de bus stil stond met een dode accu, deze is geheel binnen de 

garantie vervangen. De bus sponsoring loopt ook lekker, IHC en GustoMSC willen het sponsorschap 

voortzetten maar Damen is nog niet zeker of ze ook deze vorm van sponsoring voortgang willen 

verlenen. Ze hadden van uit HR geen budget meer over, hierdoor zijn we nu andere afdelingen aan het 

benaderen aangezien deze misschien nog wel budget over hebben. 

Nadat er geen vragen meer zijn vanuit de zoom bedankt de Voorzitter de Penningmeester en gaat hij 

met de volgende hamerslag door naar het 5e punt op de agenda de goedkeuring van de notulen van de 

ALV. 
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5. Goedkeuring notulen ALV 3 december 
De Voorzitter geeft het woord aan de Commissaris Excursies, deze geeft kort de belangrijkste punten van 

de vorige ALV aan. 

De voorgaande ALV was de eerste digitale ALV in het 116-jarige bestaan van onze vereniging waarvoor 

hulde en bravo. Het was zeer druk en iedereen was enthousiast waarvoor onze dank! 

Verder is er een poging gedaan het Luthlied te zingen, echter bleek dit via zoom al snel zeer lastig te zijn 

om het tempo gelijk te houden en de Voorzitter te volgen. Ook is het kandidaatsbestuur bekend 

gemaakt. 

De heer van der Velden merkt op dat zijn naam een aantal keer verkeerd geschreven is. Hiervoor 

verontschuldigt de Commissaris Excursies zich en hij zal hier beter op letten de volgende keer.  

De heer Zaal wil graag weten of er weer gezongen wordt. Dat kan na de ALV zegt de Voorzitter. Er zijn 

ook nog beelden van de vorige glorieuze poging.  Mejuffrouw Valianatos wil graag weten waar deze 

beelden te vinden zijn. Deze zijn in te zien bij de Commissaris Onderwijs zegt de Voorzitter dus als je 

geïnteresseerd bent dan kunt u haar berichten.  

De notulen worden goedgekeurd en met de volgende hamerslag gaat de Voorzitter door naar punt 6 op 

de agenda de goedkeuring van de begroting van de Grote Reis. 

6. Goedkeuring begroting Grote Reis 
De Penningmeesters van de grote reis de heer Blokland en de heer Woudstra worden uitgenodigd 
plaatst te nemen achter de digitale katheder om hun begroting te presenteren.  
 
Echter wil de heer Woudstra eest even een presentatie geven over waar deze reis heen zal gaan om 

eenieder in de zaal een beter inzicht te geven. Zelfs met digitale ALV blijkt het moeilijk een presentatie 

zonder probleem op het scherm te krijgen na even zoeken lukt het de heer Woudstra om zijn scherm te 

delen en vangt hij zijn presentatie aan. Hij vertelt kort waar we heen zullen gaan dat wordt dus naar 

Singapore, Zuid-Korea en de reis zal hierna eindigen in China. In China zal eerst Tianjin aangedaan 

worden waarna er doorgereisd wordt naar Seoul en Busan en hij laat een korte sfeerimpressie zien met 

afbeeldingen. De laatste bestemming van de reis zal Singapore zijn! 

De heer ter Velde vraagt of er vleermuizen in sambal gedipt gaan worden op de grote reis de heer 

Woudstra antwoord dan eenieder dit voor zichzelf kan gaan beslissen maar het geen goed idee is 

De heer Blokland neemt de presentatie weer over en gaat de begroting presenteren 

Inkomsten 

Er gaan 34 studenten mee hiervan gaan er 10 zelf betalen en 24 met MATSO zoals het er nu voor staat.  

Docenten bijdrage is hoog maar gaat erin en eruit dus dat maakt niks uit voor de begroting. 

Er is nog 15000 euro te werven aan sponsoring. 
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Uitgaven 

Voorbereiding is alleen de website, er is een nieuwe domeinnaam aangemaakt en deze is iets duurder 

maar hij is wel voor 2 jaar geldig. De telefoonkosten zijn iets minder hoog dan voorgaande jaren 

aangezien iedereen nu wel een keer internet zou moeten hebben volgens de heer Blokland. 

Er zullen 3 boekjes van Lonely Planet gekocht worden om de reis beter voor te kunnen voorbereiden. 

Ook is er aangeraden door de een eigen visitekaartjes te hebben voor alle commissie leden dus dat komt 

neer op 10 euro de neus dus 70 euro totaal. Ook zijn er nog 50 euro voor transportkosten gerekend met 

de Frus om van en naar bedrijven te komen voor sponsoring. 

Vliegtickets zijn niet alleen de vliegtickets maar alle internationale reizen die tijdens de reis gemaakt 

zullen worden. Er zal gevlogen worden naar Tianjin, dan vanuit daar naar Seoel met de ferry, dan zal er 

vanuit Busan weer gevlogen worden naar Singapore en dan weer naar Nederland. Dit is de goedkoopste 

optie. Dus de ferry kosten staan hier ook onder. Later zal er nog een uitsplitsing volgen. Voor de 

overnachtingen zal er ook zo een uitsplitsing volgen. 

Transport binnenland is lager dan andere jaren want er gaat minder ver gereisd worden binnen de 

steden. 

Er zal alleen een visa nodig zijn voor China dit zijn dan ook de enige visa kosten die gemaakt gaan 

worden. Cultuurdagen zijn begroot op 6000 euro hier zullen enkele dagen van georganiseerd worden. 

Meereizende docent is hetzelfde als bij de inkomsten. Cadeaus is begroot a 400 euro, wat dit gaat 

worden is nog niet bekend. 

Reiskleding wordt een overhemd dus dat komt dan op 1500 euro uit samen met wat andere gadgets, ook 

deze moeten nog vastgesteld worden.  

Dan zal er nog een reisverslag en beschrijving van de reis gedrukt worden, dat komt neer op 1610 euro 

en 200 euro respectievelijk. Dit is overgenomen van voorgaande jaren. 

Betalingsverkeer zal ongeveer hetzelfde zijn als de vorige grote reis dus is op hetzelfde begroot.  

Dan ook nog een meereizende student a 200 euro, waar deze mee zal reizen weten we nog niet geeft de 

heer Blokland aan. 

Resultaat komt dan uit op 6 euro. 

De heer Boekhout wil nog weten of de boeken van Lonely Planet nog hergebruikt kunnen worden van de 

vorige reis. Deze zijn nog niet gevonden zegt de heer Blokland. De heer Boekhoudt geeft aan dat de 

commissie deze misschien nog kan hebben. Even vragen zegt hij waarschijnlijk hebben we ze nog. De 

heer Blokland zegt dat hij hier achteraan zal gaan. 

De heer Boekhout heeft nog meer vragen, er wordt minder binnenlands gereis zoals je aangaf zegt hij. 

De kostenpost bij hun was vooral de bus voor bedrijven. Dus dan kan het best wel duurder uitvallen dan 

dit, kijk hier nog even goed naar. De heer Blokland heeft uitgezocht wat er uitgegeven was bij de grote 

reis die de heer Boekhout georganiseerd heeft. Door te kijken naar de oude prijzen is er een schatting 

gemaakt over hoe duur dit uit gaat vallen. Dat komt dan dus weldegelijk uit rond de 8500 euro. Ook zijn 
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we minder lang in Singapore geeft de heer Blokland aan en daar zijn bij de GR 2019 de meeste 

vervoerskosten gemaakt. 

Ook weet de heer Boekhout dat het door bezuinigingen op de TU het lastig kan worden om docenten 

mee te krijgen hou hier rekening mee en spreek de TU zo snel mogelijk aan. Het maakt niks uit voor de 

begroting maar vraag het snel zodat alle meereizende docenten tijd en geld hebben. 

Ook wil hij weten of ze de boeken voor de MATSO-bedrijven meegenomen hadden in de begroting deze 

worden namelijk door hun zelf betaald, de heer Blokland geeft aan dat ze dat gedaan hebben. Daarnaast 

vraagt hij of er een plan is in verband met het veilig uitgeven van geld en de corona situatie. Hiermee 

doelt hij vooral op de vliegtickets welke 20-30% van de totale kosten zijn. De heer Blokland geeft aan dat 

er momenteel gewerkt wordt aan een plan in samenwerking met de Tu, de RaCo, de KaVerCo, het 

bestuur en het ministerie van buitenlandse zaken. Hieruit zal een plan komen wat een go en no go 

situatie zal opleveren. 

De penning voegt nog toe dat we ervoor gezorgd hebben dat er speling in de begroting zit. Dan kun je 

duurdere tickets ook betalen. Ook zijn er punten gedefinieerd waarmee we kunnen kijken wanneer we 

wel en niet kunnen gaan. De heer Boekhout is vooral heel benieuwd hoe het gaat en wil men succes 

wensen.  

De heer Adams geeft door dat de heer van der Spek wil weten hoe en wat er momenteel mogelijk is met 

studiereizen want in Amsterdam zeggen ze al dat er niks plaatst mag vinden in het aankomende 

studiejaar. Vooral omdat men deze zomer al MATSO zou moeten gaan lopen en als je dan niet kan gaan 

is het geld weg.  

De Voorzitter zegt dat MATSO bezig is met een plan te formuleren voor als het niet door kan gaan en 

men al MATSO gelopen heeft. Het geld zal namelijk wel van de deelnemer blijven, deze kan dan 

bijvoorbeeld een cursus doen met dit geld. Hier zal later nog meer informatie over gegeven worden. 

De Commissaris Excursies voegt nog toe dat er contact is geweest met de TU hierover ze zeggen dat als 

het mag van het RIVM dat het ook mag van de TU. De heer Boekhout zegt nog dat het RIVM niet overal 

over gaat de landen kunnen nog strenger zijn. Dat klopt zegt Woudstra ook de landen hebben hier een 

mening over. Dit kunnen wij nog niet voorspellen dus het is nog lastig. De commissie zal hier dicht op 

blijven zitten. 

Nadat er geen vragen en of opmerkingen meer zijn vanuit de zaal gaat de Voorzitter door naar het 

volgende punt op de agenda, punt 7 Update EJW. 

7. Update EJW 
De Voorzitter vraagt de aanwezigen van de EJW-commissie plaats te nemen achter de digitale katheder 

om hun nieuwe corona veilige plannen te presenteren.  

De heer Berk neemt het woord om een update te geven over het EJW. Ow nee toch niet mejuffrouw 

Smeets en mejuffrouw Bakker zijn toch aanwezig en zullen dit deel van de presentatie op zich nemen.  
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Ze vangen hun presentatie aan met de Damen tour, deze zal virtueel worden. De Commissaris Excursies 

is momenteel bezig om samen met Lisa Weggemans van Damen deze tour vorm te geven. De Volledige 

eerste dag van het EJW zal dan ook digitaal plaatst gaan vinden. 

Op de 2e dag zullen onze lieve nulletjes fysiek elkaar gaan leren kennen bij een vossenjacht door het 

Delftse hout heen. Natuurlijk alleen voor nullen die geen klachten hebben! Tijdens deze vossenjacht 

zullen ze kennis gaan maken met de vereniging, het Luthlied leren, stoelendansen, lazer gamen en het 

kandidaatsbestuur leren kennen. De dag zal afgesloten worden met Pizza’s voor alle aanwezigen.  

Het nullenboekje zal dit jaar een XL-versie worden zodat de nullen alles kunnen lezen over de vereniging. 

Iedereen is nog flink aan het schrijven zowel alle commissies, de geschiedenis en bekende Froude 

attributen als het koffertje zullen in het boekje beschreven worden. Mejuffrouw Smeets doet ook direct 

een oproep aan alle commissies die hun stukjes nog niet ingeleverd hebben dat deze zo snel mogelijk 

opgestuurd moeten worden. Dit gaat gedrukt worden dus gaat wel wat meer kosten dan andere jaren. 

Kan iedereen de Damen excursie jonen wil de heer van der Velden weten, dat kan misschien wel zegt de 

Commissaris Excursies hij zal overleggen met Damen wat de mogelijkheden zijn. Ook wil de heer van der 

Velden en de heer de van der Schueren weten of er een oude lullen BBQ zal plaatsvinden. Dat kan 

misschien wel zegt de Commissaris Excursies maar ik ga niet over de planning dus de commissie zal dat 

moeten vertellen.  

Mejuffrouw Smeets en Bakker nemen het woord weer over en zeggen dat ze nog bezig zijn met plannen 

van de dagen. De fysieke dag neemt veel tijd in momenteel dus we weten nog niet of een oude lullen 

BBQ mogelijk gaat zijn. 

Meer mensen willen weten of er nog een oude lullen BBQ gaat komen! Dat weet nog niemand maar 

waarschijnlijk niet voegt de heer Berk toe, want je mag momenteel met maximaal met 100 man bij 

elkaar komen. Er blijkt hiervoor veel animo te zijn. De Voorzitter zegt dat er gekeken gaat worden of we 

toch nog iets leuks kunnen organiseren. Misschien met alleen de oude lullen, we zullen ernaar gaan 

kijken. Het is vooral afwachten wat er wel en niet mag vanuit de TU. We gaan ernaar kijken maar we 

kunnen niks beloven. 

De heer van der Velden wil weten of het misschien wel kan met alle oude lullen die in delft wonen. Dat 

kan misschien wel zegt de Voorzitter. We gaan ernaar kijken al moet het wel allemaal binnen de 

maatregelen vallen. 

De heer van der Schueren wil weten waar hij zijn bonnetjes kan declareren dat kan later zegt de 

Voorzitter. 

De heer Boekhout wil weten wat de plannen zijn van de OWEE de Commissaris Onderwijs antwoord dat 

dat momenteel nog niet helemaal duidelijk is aangezien er nog gewerkt wordt aan de plannen maar dat 

het idee is dat een deel van de OWee online plaatst gaat vinden en de eerstejaars dan 1 dag naar Delft 

zullen komen in kleine groepen. 

Nadat er geen vragen meer zijn vanuit de zaal gaat de Voorzitter door met de volgende hamerslag naar 

punt 8 op de agenda de goedkeuring van de begroting van het EJW. 
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8. Goedkeuring begroting EJW 
De Voorzitter vraagt de EJW-commissie plaatst te nemen achter het digitale katheder en de Commissaris 

Onderwijs ontmute de aanwezigen van de commissie. Aangezien mejuffrouw Smeets ook de 

Penningmeester van de commissie is neemt ze weer het woord. 

Inkomsten 

De eerstejaars zullen 10 euro per persoon moeten betalen. Dat is voor een broodje Leo, een das, boekje 

en pizza. Alle andere deelnemers betalen 7 euro het broodje Leo en de Pizza. De Froude bijdrage is nog 

1500 euro Damen zal zoals altijd de pullen en de Polo’s financieren. 

Uitgaven 

De Frus is begroot a 30 euro, dat is om boodschappen te kunnen doen en heen en weer te kunnen rijden 

met spullen.  

Het terrein zal neer komen op 180 euro, ze gaan namelijk de blokhut bij het Delftse hout huren om een 

uitvalsbasis te hebben. Hier komt wel nog een borg bij.  

Voor de spellen is 250 euro begroot hiervan zal er o.a. een lazergame set gehuurd worden, er komt nog 

meer bij als de rest van de posten van de vossen bekend worden.  

Alle aanwezigen krijgen 2 broodjes Leo in de middag en 1 pizza in de avond. Dan nog het secretariaat dat 

zijn de nullenboekjes deze vallen wel een stuk duurder uit dan andere jaren aangezien het grotere 

boekjes gaan worden welke gedrukt zijn. Dan nog de polo’s en pullen welke door Damen betaald zullen 

worden. 

En dan nog mondkapjes onder overig, dit gaan mondkapjes met een Froude logo erop worden! En dan 

nog de aanmelder van de OWee welke 50 euro zal kosten. 

De heren van der Velden en Schueren willen weten waarom er geen outfit komt voor de kandies. De 

Commissaris Onderwijs zegt dat we willen dat ze er netjes bijlopen want de nullen zien ze maar kort. Ze 

zijn wel bestuur voor de nulen, een normaal EJW sta je eerst in pak, dan in jacquet en dan pas verneuk 

outfit. Dat komt anders over dan de hele dag in een outfit. 

De heer van de Schueren zegt dat ze een week later kaal gaan en ze er dan niet per se presentabel 

uitzien. De Voorzitter zegt dat dat waar is maar het dat contrast met de excursie naar Damen tijdens een 

normaal EJW en de outfits welke het kandidaatsbestuur de dag erna aan moet groot is. De eerstejaars 

zien de kandies eerst netjes en daarna in jacquet hierna worden ze pas aangekleed. Hiermee willen we 

zorgen dat de betrekking met de kandies en de nullen zo groot mogelijk wordt aangezien ze elkaar 

minder gaan zien komend jaar.  

De heet Boekhout wil weten waar de kandies zijn, de Voorzitter zegt dat ze er allemaal zijn. De heer van 

der Velden ruikt ze zelfs. 

De EJW-commissie rond de vragen af en de Voorzitter bedankt de commissie. Hij gaat met de volgende 

hamerslag door naar punt 9 op de agenda, Update MMD. 
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9. Update MMD 
De Voorzitter nodigt de aanwezigen van de MMD-commissie uit plaatst te nemen achter de digitale 

katheder. Deze zijn er niet dus de Penningmeester neem het woord. 

In oktober zal er een digitale MMD met cases en speed dates worden georganiseerd. De hoofdsponsors 

hebben hiervoor al betaald aangezien de MMD in het hoofdsponsor contract staat. Er zal contact met ze 

opgenomen worden wat ze hiermee precies willen. Hierna gaan pas de andere bedrijven aangeschreven 

worden. Ook wordt er nog gekeken naar welk bedrag er gekoppeld wordt aan de speed dates om zo de 

kosten voor de dag te kunnen dekken. Dit omdat de boekjes, pennen en andere gadgets al besteld 

waren. We denken dat het ergens tussen de 50-100 euro uit gaat komen. Ook zal het niet veel gaan 

kosten want we willen ook de bedrijven in deze moeilijke tijd niet uitknijpen. 

De heer van der Velden bedankt de penning en vraagt zich af waarom er geen commissie leden aanwezig 

zijn om dit te doen. Deze konden niet jammer genoeg zegt de Penningmeester. Wel vindt hij het een 

zeer goede oplossing!  

De Penning wil een poll houden om het animo te peilen voor een digitale MMD, echter kan dat niet als je 

hem niet van tevoren ingevoegd hebt geeft de Commissaris Excursies aan dus we gaan gewoon stemmen 

met handjes omhoog. De penning vraagt aan de zoom wie er allemaal zou komen op een digitale dag, 

hieruit komt dat er veel mensen zeker mee willen doen.   

De heer van der Velden geeft aan dat het misschien nog leuker is als je je in duo’s op kan geven. Daar zijn 

ze al mee bezig zegt de Penningmeester.  

Als er geen vragen meer zijn vanuit de zaal gaat de Voorzitter met de volgende hamerslag door naar punt 

10 op de agenda de W.V.T.T.K. 

10. W.V.T.T.K. 
De Voorzitter dient zelf de eerste in, de functie bekendmaking van de kandies. Er is weer gewerkt aan 

een zeer amusante presentatie met leuke foto’s van de kandies en de functies worden bekend gemaakt.  

Meerdere mensen uit de zoom willen hierna weten of de wissel ALV fysiek plaats zal gaan vinden. De 

Voorzitter verteld dat we het wel het liefst doen maar we weten nog niet hoe alles zich zal gaan 

ontwikkelen, de tijd zal het leren! 

De Voorzitter heeft er nog een, de S.G. “William Frub Quizz”!! volgende week zal er een pub quiz plaatst 

vinden dus eenieder wordt uitgenodigd om mee te doen! Het belooft een legendarische avond te 

worden. 

Nadat er verder geen ingediende punten zijn gaat de Voorzitter met de volgende hamerslag door naar 

punt 11 op de agenda, de Rondvraag.  

11. Rondvraag 
De Voorzitter gaat iedereen langs om te kijken of deze nog vragen hebben. Op volgorde van de zoom 

chat. 

Mejuffrouw Tichler wordt ontmute en is aan het bellen dus we denken dat ze geen rondvraag heeft. 
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De heer Schoppink vraag, mag het weer?? Jazeker zegt de Commissaris Onderwijs alleen hebben we nog 

geen bezorg service.  

Mejuffrouw Valianatos wil weten of we met de quiz geen break out rooms kunnen gebruiken op zoom. 

Nee dat werkt niet zegt de Voorzitter we gaan echt een livestream opzetten. 

Nadat de Voorzitter alle aanwezigen in de zaal is afgegaan en niemand meer een vraag had slaat hij met 

de volgende hamerslag door naar punt 12 op de agenda, de Sluiting. 

12. Sluiting 
De Voorzitter sluit de algemene ledenvergadering van dinsdag 9 juni 2020 om 20:14 met de volgende 

hamerslag. 

De heer van der Schueren wil nog weten waarom wij aan het einde van de vergadering pas gaan zingen. 

De Voorzitter geeft aan dat als je de notulen terug leest je precies weet waarom het niet kan. Echter 

willen iedereen het nogmaals proberen, het Luthlied wordt weer ingezet en het gaat niks beter dan de 

vorige keer maar we komen wel tot het einde nu! Wat goud, we gaan vooruit!  

 


